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A kSax*tett edato$q k$sryvviasg*lat*aff mincsenek a!*t6rmasatva.

KeszUlt: 2019. november 22. (11:02:12)

A cegnyilvdnossiig16l, a bir6sdgi cegeljdrdsrol es a vegelsziimolds16l sz6l6 2006. evi V, tcirv6ny 18.S (6) bekezd6se
ertelmeben az eredeti pelddny meg6rzesi ideje: 2029, mdjus 29.

A beszdmolo azlgazsag;jgyi Miniszt6rium Cdginformdci6s es az Elektronikus C6geljairiisban Kcizrem[ikOdcj
Szolgalata (IM Csz) online beszdmol6 k6szit6 programjdval, a bekutd6 dltal megadott adatok alapjdn kertjlt
el6iSll[t6sra. Az IM Csz a kozz6tett adatok megbizhat6sagdt6,rt, val6sdgtartalmii6rt, jogszer[isdgd6rt felel6sseget
nem vdllal.

A kiadmeiny az IM cSz online rendszerdb6l letoltott dokumentum. A szolqdltatott adatoka klbocsiit6s
id5pontj;5ban (2019. I] 22. 11:02:12) megegyeznekaz elektronikus irattdrUan tiiiottadiiokkat.
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Ktizz€tevd c€g adatai:

Gergye I{onprofit Kiizhaszn ri KorlStolt
NVi lvi nta rtdsi szd m : 1 B-09- 1083?0

Felel6ss€9ii T6rsas6g
Ad6szd m : 26854438- 1-18

Rdkoczi utca 39. A, eprilet
22.

KSH szdm : 26854438-8730-572- 18

janudr 01, - 2018, december 31,

6vi C. torvdny alapj1n keritlt iissze1tlitdsra,

A cdg k1nyvvizsgilatra kotelezett-e: Nem
biztositott. (kitciitest vegzci dltal rogzitett adatok)

Nyilv6noss5gra hozatallal kapcsolatos egy6b inform6ci6k

A vomatkoz6 id6szak: 2018,

A beadvdny a szlmvitelrdl szolo 2000.

Beny(tjtAs oka; Altaldnos uzleti 6vet zd16
BeszAmo16 tipusa : Egyszerijsitett €ves besz6rnol6

Beadvdny reszei

Kiinyvel6

KEss Attila
Regisztrdcios szdma : 143781

Bekiild6

W merleg (Sztv. szerinti, "A" viltozat; szovege; nragyar)

I eredm6nykimutatds (Osszkoltseg el3drdssal; szclvege: magyar)

€ kiegeszrtci rneileklet (szovege: magyar)

E ad6zott eredmeny felhaszn;il6sdra vonatkozo hatdrozat (hatdrozat sz6ma: Il2alg.O5.2g,; szovege: magyar)

E kozhaszn[sdgi melldklet (szovege: magyar)

Kiss Atti!a

A sz5mvitelr6l sz6l6 2OO0. 6vi C. tiirvEnyben meghat5rozott nagys5g ot jelzi5 mutat66rt6k

A vdllalkoz6, illetve az anyavdllalat sz6khelyen minden
erdekelt reszere a beadvdny megtekinthetcisege biztositdsra
kertil, tovdbbd a116l minden erdekelt teljes vagy r6szleges
misolatot keszlthet.

Tdrgy6vi Tdrgy6vet -:-_..!..1tiz-ieti meser6i6 r.t;teti _t^tjg,u""_Y"ll:j ",yY."]_evben 6vben megerozo uzteu evDen

25 25 26Uzleti evben dtlagosan foglalkoztatottak szdma

Al6ir5sra iindll6an jogosult:

Elfogadds id6pontja: 2019. mdjus 29,

A beszdmol6 a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seknek megfelel5en kerUlt cisszedllitdsra, tovdbbi az a gazddtlkod6
vagyondrol, annak dsszet6tel616l (eszkcizei161 6s forrdsai16l), valamint p6nzUgyi 6s jdvedelmi helyzet6r6i, illetve
tevekenys6ge eredmenyir5l megbizhat6 es val6s osszkepet ad.

!061 Vaseqersz99^r-.^"^ , no
A.: JS/ a m 7tr 

7 ?,l]"i rl.A,incoc
r'-7 I fl?C0ilb9-1+ l(r lU / 3/-ut-ruvu

't keiexutstt *ri*t*\n" kd*rv-vvirsg&ia*tal nirr*sssr*iq aE*16$Y1,,#xt\ra,

Keszult: 2019. november 22. (11:02:12)

A cegnyilvdnossiig16l, a birosdgi cegeljiirds16l es a vegelszdmolds16l sz6l6 2006, evi V, torv6ny 1B,g (6) bekezd6se
ertelmeben az eredeti pelddny meg6rzesi ideje: 2029. mdjus 29.

A beszdmol6 az Igazs6gugyi Miniszt6rium Cdginformdci6s 6s az EleKronikus C6geljdrdsban Kdzremfikdd6
Szolgalata (IM Csz) online beszdmol6 keszitcj programj5val, a bekrildd dltal megadott adatok alapjdn kerrjlt
elcj5llitdsra, Az IM Csz a kozz6tett adatok megbizhat6sdg66rt, val6siigtartalmd6rt, jogszerrisdgd6rt feleltissdget
nem vdllal.

A kiadmdny az IM CSz online rendszerebdl letoltott dokumentum. A szolgeiltatott a kibocsdtds
idcipontj5ban (2019. II.22. 11:02:12) megegyeznekaz eleKranikus irattd,rban t6 tot<t<at."
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A cdg elnevezdse; Gergye Nonprofit K6zhasznrj Korldtolt Felelcjssegtj Tdrsas5g Pdnznem: HUF
Nyilvdntartdsi sz1ma: 18-09-108320 p6nzegys6g: ezer
Ad6szd ma : 26854438- 1- 1B

2018, januar 01, - 2018. december 31, id6szakra vonatkozo
AltalSnas uzleti dvet z616 EgyszerLisitett 6ves beszimol6

M6R.LEGE, Sztv. szerinti "A" vSltozattal

** Lezdrt dzleti 6v(ek) m6dosit6sa: Nem
rdgzitett adatok)

A k$ax*tett oSet*k kdinvuvias l*iattal ni:leseer*$< e?&t6rn*se,twa.

Kesztilt: 2019, november 22. (11:02:12)

A cegnyilvdnossdg16l, a bir6saigi cegeljdrds16l 6s a vegelszdmolds16l sz6l6 2006,6vi V, tcirv6ny 1B,S (6) bekezd6se
ertelmeben az eredeti p6ld5ny meg6rzdsi ideje: 2029, mdjus 29,

A beszdmol6 az Igazsdgugyi Miniszt6rium C6ginformdci6s 6s az Elektronikus C6geljiirdsban Kozremrjkodcj
SzolgSlata (IM Csz) online beszdmol6 keszitcjprogramjival, a bekrild6 dttal megadbtt adatok alapjdn kerLilt
el6dlllt6sra, Az IM Csz a kozzetett adatok megbizhatosdgdert, val6sdgtartalmd6rt, jogszer[isegd6rt felel5ss6get
nem vdllal.

A kiadmalny az IM csz online rendszer6b6l letoltott dokumentum. A szolgailtatott adatok a kibocsaitds
idcipontjSban (2019, tl. 22. 11:02: 12) megegyeznek az elektronikus iraltiirban t6rolt adatokkat.

3 / 4 oldal

5e n1 s*r eln , .tr'

001. Eszkozcik (aktivdk)
002. A. Befektetett eszkozok 75 851 75 658
003. L lmmateri6lis javak 0 0
0 04. IL Targyi eszk6zok 75 37r 75 I78
005. III. Befektetett penzr.igyi eszkcizrik 480 480
006. B. Forg6eszkozok I 473 3113
007. L Keszletek 366 316
008, IL Krivetelesek L 325 1 191
009, III. Ertekpapirok 0 0

010. IV. Penzeszkozok 7 782 1 606
011 C. Aktiv idcibeli elhatdroldsok 4 797 5 451
0r2. Eszkozok (aktivdk) cjsszesen 90 12l 84 222
013, Fo116sok (passzivak)
01,4. D, Sajat tcike 56 680 53 225
015. I. Jegyzett tcjke 3 000 3 000
UJ.O. IL Jegyzett, de m6g be nem fizetett tcike 0 0

0r7. ll.t. loKetartalek 7 804 7 804
018, IV. Eredmenytartal6k 43 591 45 876
01 9. V. Lekotcitt tartalek U 0

020, VI. Ertekelesi tartalek 0 0

02r VIL Adozott eredm6ny 2 285 -3 455
022. E. Celtartal6kok 0 0

023. F. Kotelezettseoek 8 925 10 965
024, I. H6trasorolt kotelezettsdoek 0 0
025. II. Hosszri lejiSrat0 k6telezetts6qek 0 0
u zo, III. Rovid lej5rat[ kotelezetts69ek B 925 r0 965
027. G. Passziv id6beli elhatdroldsok 24 516 20 032
028. Forrdsok (passzivd k) cisszesen 90 121 84 222

Elozci uzle ev adatai: Az Sztv, szerinti osszehason kitoltdst



A ceg.elnevezese.' Gergye Nonprofit KozhasznI Korldtolt Felelclss6gri Tdrsas6g
NVilvd ntartisi szima : 1B-09- 108320
Ad6sz6 ma : 268 5443 B- I - 1 B

2018. januar 01, - 2018. december 31, id6szakra vonatkoz6
Altal;inos uzleti tivet zaro Egyszer[jsitett eves beszdmol6

EREDMeNyKIMUTATASA, Osszk6ltseg eljdrdssal

P1nznem: HUF
Pdnzegysdg: ezer

++ Lezart Azbti 6v(ek) modoslt6sa: Nem
rogzftett adatok)

A kdiex*tstt *cSRt$i{ ksnywvias *i**{el trilrcsenrtlk aBSt*enasxrwa.

Keszult: 2019. november 22. (Il:O2:12)

A cegnyilvdnossdgrol, a bir6sdgi cegeljdrds16l es a vegelszdmoldsr6l sz6l6 2006,6vi V. tclrv6ny 18.5 (6) bekezd6se
ertelmeben az eredeti peld6ny megcirzesi ideje: 2029. m6jus 29,

A beszdmol6 az IgazsdgUgyi Minisztdrium C6ginforrndci6s ds az EleKronikus C6geljiirdsban Kcizrem(kcid6
SzolgSlata (IM Csz) online besz5mol6 k6szitcj programjdval, a bekrild6 6ltatmegidbtt adatok alapjdn kerult
elcjiillitdsra, Az IM Csz a kozz6tett adatok megbizhat6saigd6nt, val6sdgtartalmd6rt, jogszertisdg66rt felel6ss6get
nem vdllal.

A kiadmdny az IM CSz online rendszerdbSl letoltott dokumenturn. A szolgiiltatott adatok a kibocsdtiis
idcipontjdban (2019. 11.22. 11:02:12) megegyeznekaz elektronikus iratttirban tiirolt adatokkal.

Ss Ear , Ti atok
f:l

001 L Ertekesites nett6 drbev6tele r20 864 138 099
002. IL Aktiv;jlt sajdt teljesitm6nyek 6tGke U 0
003. IIL Egyeb bevetelek iB 350 6 955
004. IV. Anyagjellegui raforditdsok 39 666 4L 689
00 5. V. Szemelyi jellegLi rdforditdsok 90 432 L00 443
006. VI. Ertekcsokkenesi leirds o /b.t 6 327
o07. VII. Egyeb rdforditdsok f-t
008. A. Uzemi (rizleti) tevekenyseg eredmenye 2 284 -3 456
009. VIIL PenzUgyi mriveletek bevetelei 1 1

010, IX. Penzugyi mLiveletek rdfordit6sai 0 U

011 B. Penzrigyi mtjveletek eredmenye 1 1

ot2. C. Adozds el6tti eredm6nv 2 285 -3 455
013. X. Ad6fizetesi kotelezettseq 0 0
0L4. D. Adozott eredm6ny 2 285 -3 455

El6zo Adeti ev adatai: Az Sztv. szerinti osszehasonlfthat6sdq biztositott. (kitiiltist vdqzS Sltal roqz adatok
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GERGYE Nonprofit K6zhasznri
Korl6tolt Feleloss6gti Tdrsas69

9661 Vasegerszeg, Rak6czi u. 39/A

Vasegergze g, 2019. m6jus 29.

Bank: I 0200689-41 6101 52-00000000
K&H Bank Zrt.

a 2018, 6vi egyszenisitett 6ves besz6mol6hoz

A ko zz1tett ad atok k6nyv vi z s g 6,lattal ninc s en ek al6t6rn
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I

I
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GERGYE Nonprofit Kozhasznri
Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas69

9661 Vasegerszeg, Rak6czi u. 39lA

KIE,GESZIT6 UN,IIEKLET
a 2018. 6vi egyszenisftett 6ves besz6mol6hoz

(a 2000. 6vi C. torv6ny alapj6n)

I. Altal6nos ismertet6s

1. A v6llalkoz6s bemutat6sa

A c6g elnevez6se:
GERGYE Nonprofit Kcizhasznri
Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas69

Ad6 szdma: 268 5 443 8 - | - | 8

Sz6khel)ze: 9661 Vasegerczeg, Rak6czi tt.39lA

Mtikcjd6si forma: Nonprofit Kozhasznri
Korl6tolt Feleloss6gu T6rsas69

Alakul6s idopontj a: 2008.09.22.

2008.r0.21

1 8-09- 1 08320

87 3 0 Idosek, fo gyat6kosok bentlak6sos e116t6s a

A Kft. fo mrikcjddsi teriilete szoci6lis ell6t6s, sz6ll6snyrijt6ssal.

Kcizhasznri tev6kenys69: szoci6lis tev6kenys69, csal6dsegitds, idoskoniak gondozilsa
A t6rsas6g kozhasznri szolgfitatirsait elsosorban a szoci6lis otthoni ell6t6sra szorul6 id6s emberek
szirmilra biztositja, azonban a term6szetbeni 6s esetleges p6nzbeni t6mogat6sokat ig6ny 6s lehetos6g
szerint m6s r6szorul6k is igdnybe vehetik a taggyullsi hatdrozatban meg6llapitott m6don, illetoleg a

S zervezeti 6s Mrikcjd6 si Szab 6ly zatb an fo gl altak s zerint.



tat6sa:

A t6rsas6g kettos konyvviteltvezet 6s a 2018. 6vi besz6mol6jdt a szdmvitelrol sz6l6 t6bbszcir m6dositott
2000. 6vi C. torv6ny eloirdsai €,s az egy6b szervezetek besz6mol6-k6szit6si kdtelezetts 6.96rol sz6l6
22412000. Korm6nyrendelet alapj6n k6szitette el. A besz6mol6 m6rlegbol, eredm6nykimurar6sb6l,
kieg6szfto mell6kletbol 611.

A t6rsas6g eredmdnykimutat6s6t osszkoltsdg elj6r6ssal illapitja meg, a m6rleget a tcirv6nyben
szab6lyozott ,,A" vfitozat szerint, mig az eredm6nykimutat6st az osszkcilts6g elj6r6s ,,.A" villtozatfnal
kdsziti el. Elkdszitette tov6bb6 a Korm6nyrendelet szerinti 4. 6s 5. mell6kletei szerinti m6rles 6s
eredm6nykimutatSst.

A merleg fordul6napj a2018. december 31., a m6rlegk6szit6s idopontja20Ig. m6jus 29.

A t6rsas6g sz6mlakerete a PM 6ltal ajAnlott szdmlakerettel megegyezik, melyet atfrsasilg tev6kenys6gi
kcir6t figyelembe v6ve alakitott.

A t6rsas6g dsszkoltsdg elj6r6snak megfeleloen kdlts6geit az 5-cis sz6mlaoszt6lyban kcinyveli, majd 6v
v6g6n vezeti 6t oket a 8-as sz6mlaoszt6lyba.

A m6rleg 6s eredm6nykimutat6s a szftmviteli tdrv6nyben meghatitrozort tagol6son tril nem alkalmaz
tovdbbi tagol6st.

A befektetett eszkozdk bekeriil6se a konyvekbe a l6tesit6sijk, vagy beszerz6siik drdek6ben felmerult
k6lts6gek sz6mviteli t6rv6ny szerint aktiv6lhat6 osszegben tort6nik laz eszkoz brutt6 6rt6ke abeszerz6si
vagy elo6llit6si kcilts69/.

Amortiz6ci6t az aktiv6l6s idopontjftt6l a kivezet6s idopontj6ig sz6molunk el, egyedi 6rt6kel6s alapjdn
line6ris 6rt6kcscikken6si m6dot alkalmazunk, egyes eszkcizokn6l maradv6ny6rt6ket hat6rozunk meg a
rendelkez6siinkre 5116 inform6ci6k alapjSn. A terv szerinti 6rt6kcsdkken6s alapja a brutt6 €rt6k. Az
amortizdcios idoszak hossza megegyezik a t6rsas6gi ad6torv6nyben meghatfuozott idotartamokkal.
Maradv6ny6rt6ket nem k6peztink, ha annak 6rt6ke nem meghatfuozhat6, vagy 6rt6ke val6szintisithetoen
nem jelentos. Az 6rtdkcsdkken6s elsz6mol6s6t 6vente egyszer, december 31-i idoponttal vlgezziik el.
Az 100.000,- Ft egyedi 6rt6l<hat6r alatti eszkcizoket egy cisszegben amortizlljrk azizembe helyez6skor.
A 200.000 Ft alatti eszkdzcikndl 50 % - os leir6si kulcsot alkalmazunk a sz6mviteli tdrv6ny eloir6saival
osszhangban.

A kovetel6sek 6rtdk6t a m6rlegben teteles egyeztetds ut6n - azok elfogadott m6rtdk6ben - mutatjuk ki a
m6rlegben. Kovetel6sk6nt mutatjuk ki a lekotott betdtek idoar6nyos kamatfi,. Ert6kveszt6st a sz6mviteli
torv6nyben meghat6rozott m6rt6kig sz6molunk el. A p6nzeszkdzok december 31-i 6llapotnak
megfeleloen a h6zip6nzt6rban, illetve a banksz6mlfkon l6vo plnzeszkclzcik 6rt6k6nek megfeleloen
keriilnek meg6llapit6sra.

A m6rleg forr6s oldal6n l6vo kotelezetts6gek szint6n egyeztetett dsszegben keriilnek kimutat6sra.



Ha a hiba felt6rds6nak 6v6ben, a kiilonbcizo ellenlrz€sek sor6n, egy adott izleti 6vet 6rint6en /6venk6nt
kiildn-kiilon/ felt6rt hibek 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t tok6t novelS-csokkent6 - 6rt6k6nek egyiittes
/elojeltol fiiggetlen/ dsszege meghaladja az ellenorzott iizleti 6v m6rlegfoosszeg6nek 2 szilzal€kirt, illetve
ha a merlegfoosszeg 2 szlzaleka meghaladja az 500 milli6 forintot, akkor az 500 milli6 Ft.

A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befoly6so16 hiba 6rtelmezdse:
ha a jelentos osszegti hibak 6s hibahat6sok osszevont 6rt6ke a saj6t toke 6rt6k6t l6nyegesen - a hibak
felt6r6s6nak 6v6t megel6zo iizleti 6v m€rleglben kimutatott saj6t t6ke legal6bb 2}oh-kal villtozlk ln6
vagy csokken/ - megv6ltoztatja,6,s ez6rl a m6r kozzltett - a vagyoni, p6nztigyi 6s jcivedelmi helyzetre
vonatkoz6 - adatok megt6vesztok.

Ism 6telt kdzzdtdtel alkalmazlsa:
A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befoly6sol6, jelentos osszegri hibak felt6r6sa eset6n a felt6r6s
6v6t megelSzb izleti 6v besz6mol6j6t az eredeti 6s a m6dositott adatok bemutat6s6val, a m6dosit6sok
kiemel6s6vel a tdrgy6vi besz6mol6 kozz6t6tel6t megel5zoen ism6teltenkozz€, kell tenni. A hibak egyes
iizleti 6vekre gyakorolt hat6s6t ebben az esetben a tfrrgy€vi besz6mol6 kieglszito melldklet6ben kell
bemutatni.

Nyilv6ntartott immateri6lis javak m6rlegben kimutatott nett6 6rt6ke 0 e Ft.

Tdrgyi eszkcjzok nett6 6rt6ke 2018. december 31 -6n 75.178 e Ft.

A kornyezet v6delm6t kozvetleniil szolg6l6 titrgyi eszkciz beszerz€se nem ttjrt6nt.

A t6rsas6g eszkcjzei kozott nincs olyan eszkoz, amelyet zdlogog, vagy hasonl6 jog terhelne.

A t6rsas6g 480 e Ft befektetett p6nziigyi eszkozokkel rendelkezik.

Kdszletek 6v v6gi 6rt6ke: 316 e Ft.

Kovetel6sek 6rt6ke: 1.191 e Ft, mely vevoi kovetel6sekbol, sz6llit6i trilfizet6sekbol 6ll.

Hdzip1nztir:
V6llalkoz6i foly6sz6mla
Osszesen:

52 eFt.
1.554 e Ft
1.606 e Ft

T6rsasdgnak c6ltartal6k k6pz6si kotelezetts 6ge 2018. 6vben nem volt.
Bevdtelek aktiv idobeli elhat6rol6sainak osszege: 5.452 e Ft., amely a kovetkezo 6vben kifizetett 6llami
t6mogat6sok 6s ktilcinbozo t6rit6si dijak osszege.



Kdlts6gek aktiv id6beli elhat6rol6sok cisszege: 147 e Ft, amelyek 2019.6vi k6lts6gek, ttjbbek kozt
biztosit6si dij ak, elofizet6sek.

Ert6kpapirok:

20 I 8. december 3 I -6n a forg6eszkcizok ktlzcjtt kimutathat6 6rt6kpap irral a t6rsas6g nem rendel kezett.

Rdvid lelltratu kcitelezetts6gek osszege: 10.965 e Ft, mely szfilit6i tartoz6sok, ad6 kcjtelezetts6gek 6s
munkab6r flzet6si kotelezetts6ebol tevodik cjssz.

2018' 6vi m6rlegben2O.032 e Ft passziv idobeli elhat6rol6s lett kimutatva.
A kordbbi 6vekben beruh6z6si c6llal kapotttdmogatftsok, halasztott bev6telek 6sszege.

Bev6telek kozdtt keriiltek elsz6mol6sra normativ t6mogat6sok, rezsi dijakty'orty'':se, 6tkez6si dijak t6rit6se
6s civil szervezetek t6mogat6sai.

A mrikod6shez kapcsol6d6 kolts6gek /alkalmazott munkab6r, tb j6rul6ka, k6,szp6nz- 6tutal6si
megbfz6sok kdlts6ge, nyomtatv6ny-kolts6g, postakcilts6g, kcinyvel6si dij, fehijit6si k6lts6gek, 6lelmiszer
alapanyagkol ts6 gek/ kol ts6gnemenk6nt keriiltek el sz6moldsra.

T6rsas6gunknak kapcsolt vAllalkoz6sa nincs, konszolid6ci6ra nem k6telezett.

R6szeseddsi viszonyban 6116 v6llalkoz6s nincs a t6rsas6gban.

Vesz6lyes hullad6k nincs a v6llalkoz6s birtok6ban.

A t6rsasdg kdpviselet6t Dr. Gergy6n6 N6meth Sarolta 19661 Vasegerszeg, Rak6czi u. 45..1
mag6nszem6ly egy szem6lyben l6tja el.

A tarsas6g 2018. 6vi statisztikai 6llom6nyi l6tsz6ma 25 fb.
Kifizetett munkab6r cisszese: 80.540 e Ft.



Munkab6ren kiviil m6s szem6lyi jellegri kifizet6s cafeteria keret6ben 2.358 E
kdlts6gt6rit€s 1.204 E Ft, egy6b ad6k, t6pp6nzhozzfijirul6sok dsszege: 1305

A t6rsulat k6pviselet6re 6's az egyszenisitett 6ves besz6mol6 aldirirsfua jogosul
neve: Dr. Gergy6nd N6meth Sarolta
lakcime: 9661 Vasegerszeg,Rak6cziu.45.

A kcinyvviteli szolg6ltatds kordbe tafioz6 feladatok ir6nyit6s6val, vezet6s6vel,
besz6mol6 elk6szit6s6vel a t6rsul at 6ltal megbizott szem6ly

neve: Kiss Attila
lakcime: 9653 R6pcelak, Avar u. 9lB.

Vasegersze g, 2019. m6jus 29.
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